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V  září letošního roku uběhly přesně dva roky od 

otevření tunelového komplexu Blanka. V  článku 

jsou shrnuty jak praktické zkušenosti z dosavad-

ního provozu, tak zajímavé a ojedinělé betonářské 

práce od ražeb přes výstavbu definitivních kon-

strukcí až po dokončovací práce. ❚ It has been 

exactly two years in September this year, when 

the Blanka tunnel complex was opened. The 

article summarizes both the practical experience 

from the traffic operation and interesting and 

unique concreting works ranging from driving over 

constructing the final structures to the finishing 

works. 

Většina z nás má jistě v živé paměti po-

litické proklamace, ke kterým se odka-

zuje titulek našeho příspěvku. Media-

lizace a zpolitizování tohoto technicky 

mimořádného projektu, a to nejen na 

české poměry, je hlavním motem, pod 

jehož dojmem toto ohlédnutí za výstav-

bou, zkušenostmi z  ní, ale především 

pak zkušenostmi z  provozu vzniklo. 

Domníváme se, že projekt tunelového 

komplexu Blanka by měl být už koneč-

ně hodnocen pouze odborně – technic-

ky–, proto jsme si pro vás připravili shr-

nutí některých zajímavých a ojedinělých 

použití betonů a praktických zkušeností 

z dosavadního provozu.

19. září letošního roku uběhly přesně 

dva roky od uvedení celé severozápad-

ní části pražského Městského okruhu 

(MO) do zkušebního provozu. Převáž-

ná část této cca 7 km dlouhé a nadmí-

ru důležité části městské dopravní in-

frastruktury je tvořena tunelovým kom-

plexem Blanka (TKB). Samotná délka 

tunelové části v hlavní trase MO činí cca 

5,5 km, což je minimálně na evropském 

kontinentě doposud nejdelší městský 

automobilový tunel.

Návrhu technického řešení, postu-

pům výstavby a použitým materiálům 

a technologiím jsme se již na stránkách 

Beton TKS věnovali (5/2009, 6/2012, 

1/2013 a 6/2015), proto zde jen pro shr-

nutí uveďme pár základních informací.

Nový úsek Městského okruhu pro-

chází silně urbanizovaným prostředím 

střední části města na hranici historic-

kého jádra a rovněž prostorem chráně-

né přírodní památky Královská obora. 

Aby zásah provozu na nové trase ne-

gativně ovlivnil své okolí minimálně, by-

la nová komunikace navržena převážně 

v tunelech. Vznikly tak tři navazující tu-

nelové úseky:

• tunel Brusnický (1,4 km) vede od se-

verního portálu Strahovského tune-

lu ve stopě ulice Patočkovy nejdří-

ve hloubenými tunely. Za křižovat-

kou s ulicí Myslbekova vstupuje trasa 

do raženého úseku, který končí před 

menší křižovatkou Prašný most,

• tunel Dejvický (1  km) začíná v  mi-

moúrovňové křižovatce Prašný most 

a pokračuje v  celé délce hloubenými 

tunely ve stopě třídy Milady Horákové 

až do místa budoucí mimoúrovňové 

křižovatky U Vorlíků na Letné,

• tunel Bubenečský (3,07 km) pokra-

čuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve 

krátkým hloubeným úsekem na Letné, 

na který navazuje ražený úsek vedou-

cí směrem pod zástavbu, Stromovku 

(Královská obora), plavební kanál, Cí-

sařský ostrov, Vltavu a dalším hloube-

ným úsekem až k trojskému portálu.

Délka celého tunelového komplexu 

činí 5 483 m v  severní tunelové troubě 

a  5 471  m v  troubě jižní. Celková dél-

ka všech ražených tunelových trub do-

sahuje 5,54  km, celková délka všech 

hloubených tunelových trub je 6,56 km.

Doba výstavby po řadě zpoždění způ-

sobených absencí potřebných povole-

ní, mimořádnými událostmi při ražbě, 

nepříznivými klimatickými podmínkami, 

změnami předpisové základny, neplně-

ním finančních závazků ze strany inves-

tora a  vývojem požadavků dotčených 

městských částí a ostatních organizací 

přesáhla deset let (duben 2005 až září 

2015). Na období výstavby navázal zku-

šební provoz souboru staveb s  před-

pokládaným koncem původně 31. pro-

since 2016 následně odložený, i vlivem 

insolvence původního dodavatele, do 

30. srpna 2018.

Náklady zkušebního provozu činí cca 

12 až 15 mil. Kč za měsíc. S  ustále-

ním jednotlivých provozních procesů 

a  ukončováním jednotlivých vyhodno-

cování se náklady trvale snižují.

BETONÁŘSKÉ OHLÉDNUTÍ

Použití betonů na stavbě TKB by-

lo mimořádné jak svým rozsahem, 

tak mnohdy i  novými technologiemi, 

z nichž některé jsou dokonce chráně-

ny jako průmyslový vzor zhotovitele. 

Pojďme chronologicky od ražeb přes 

výstavby definitivních konstrukcí až po 

dokončovací práce.

Jako první stojí za připomenutí speciál-

ně upravená receptura stříkaného beto-

nu primárního ostění pro úsek ražeb 

dvoupruhových tunelů při průchodu 

pod Stromovkou. Zde bylo nutno do-

sáhnout takových parametrů betonové 

směsi, které si na první pohled vzájem-

ně odporují. Z důvodu zvýšených příto-

ků podzemní vody a nestability odha-

leného výrubu při ražbě bylo nezbytné, 

aby tuhnutí čerstvé betonové směsi po 

přidání urychlovače při aplikaci probíha-

Obr. 1 Tunel v provozu – Bubenečský tunel 

❚ Fig. 1 The tunnel in operation – 

Bubenečský tunnel
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lo podle náběhové křivky J3. Z důvodu 

technologie ražby a s ohledem na zajiš-

tění maximální akceschopnosti a  bez-

pečnosti na straně jedné a udržení ro-

zumných nákladů na dodávku čerstvé-

ho betonu na straně druhé bylo sou-

časně nutné prodloužit zpracovatelnost 

betonové směsi na maximální možnou 

dobu. Výsledná receptura měla finální 

dobu zpracovatelnosti čerstvé betono-

vé směsi stanovenou až na 7 h. Poža-

dovaných parametrů bylo dosaženo ze-

jména kombinací retardérů a urychlova-

čů tuhnutí betonu.

Druhým způsobem využití stříkaného 

betonu, který stojí za zmínku, je použití 

této technologie pro výstavbu definitiv-

ního ostění. Stříkaný beton se aplikoval 

na fóliovou hydroizolaci, jejíž poklád-

ka byla upravena s ohledem na tento 

způsob aplikace betonu. Vlastní reali-

zace ostění probíhala ve vrstvách s mi-

nimalizovaným odstupem, tak aby by-

lo zamezeno vzniku pracovních spár, 

současně s postupnou montáží nosné 

ocelové výztuže. Definitivní ostění by-

lo tímto způsobem realizováno v tune-

lových propojkách a v místech křížení 

tunelů se vzduchotechnickými kanály, 

kde by bylo klasické provádění ostění 

do individuálního bednění časově a fi-

nančně nehospodárné.

U  monolitického definitivního ostě-

ní horních kleneb tunelu se na zákla-

dě předchozích realizací projevila oba-

va zhotovitele i projektanta stavby tý-

kající se zpracovatelnosti betonu s pří-

měsí polypropylenových (PP) vláken, 

která jsou nezbytná k  dosažení po-

třebné požární odolnosti, a proto by-

lo před vlastní realizací těchto kon-

strukcí v tunelech rozhodnuto o  pro-

vedení zkušebních vzorků v reálné ve-

likosti, které byly následně odzkou-

šeny dle ČSN  730821 na požadavek 

REI 180. Výsledkem byla směs s tako-

vým typem a množstvím vláken, které 

na straně jedné umožňovaly bezpro-

blémovou zpracovatelnost a na stra-

ně druhé prokazatelně plnily požada-

vek na požární odolnost hotového díla.

Minimálně svým rozsahem bylo zají-

mavé použití samozhutnitelných beto-

nů C30/37-XF2 s 1 kg PP vláken. Využití 

této speciální receptury bylo vynuceno 

řadou míst, kde bylo obtížné garanto-

vat standardní zpracování čerstvé beto-

nové směsi při ukládce. Typicky se jed-

nalo o čelní stěny technologických cen-

ter, nouzových zálivů atp., u kterých by-

lo nutno použít jednostranné systémové 

bednění s omezenou možností hutnění 

klasickými vibrátory.

Nesmíme opomenout ani realizaci tr-

valého ostění raženého objektu z  vo-

donepropustných betonů – tímto způ-

sobem je provedeno definitivní ostění 

větracího kanálu a šachty u Brusnic-

kého tunelu. S odstupem času lze to-

to řešení označit za prověřené a  plně 

funkční, byť jeho použití podmiňují ur-

čité omezující podmínky, které je nut-

né dodržet zejména při vlastních be-

tonážích.

Pověstnou třešinkou na dortu mohou 

být v případě výstavby hloubených tu-

nelů obklady podzemních stěn Dejvic-

kého tunelu, kde bylo nutno zkombi-

novat požadavky na protipožární odol-

nost, vývoj smršťovacích trhlin a sub-

tilnost konstrukce pohledových obkla-

dových panelů z  betonu C35/45-XF4 

+ 2 kg PP vlákna / 1 m³. Prefa panely 

tloušťky 45 mm má zhotovitel chráně-

ny jako průmyslový vzor.

Samostatný článek by se dal jistě na-

psat také o použití speciálních beto-

nů při výstavbě Trojského mostu. Při 

tomto telegrafickém výčtu dovolte zmí-

nit alespoň použití vysokohodnotných 

HPC betonů C70/85-XF2 pro výro-

bu prefabrikovaných příčníků a chlaze-

ní čerstvé betonové směsi pro zárod-

ky oblouků tekutým dusíkem v letních 

měsících.

ZKUŠENOSTI  A  VYHODNOCENÍ 

PROVOZU TKB

V tuto chvíli doposud není ukončen ce-

lý proces zkušebního provozu a jeho 

vyhodnocení a  nejsou ani ukončeny 

nezbytné kontrolní úkony 2. hlavní pro-

hlídky tunelu. Přesto se dá s poměrně 

vysokou objektivitou konstatovat, že 

soubor staveb TKB jako celek obstál 

při provozu i  údržbě. Za celé dva ro-

ky nebylo nutné uzavřít tunel z důvodu 

vady stavební nebo technologické čás-

ti takového charakteru, která by bránila 

bezpečnému provozu. Reklamační zá-

vady menšího charakteru (mj. opravy 

dveřních výplní, lokální průsaky, opravy 

ucpávek, výměny poškozených kabe-

lů, lokální opravy chodníků a obkladů) 

byly odstraněny dodavateli za pravidel-

ných nočních výluk určených pro údrž-

bu a čištění tunelu. Stejně tak i opravy 

závad způsobené uživateli tunelu (střet 

se závorou 18×, poškozené tlumiče 

nárazu 2× apod.).

Jediným uživateli zaznamenatelným 

omezením tak byla pouze lokální ome-

zení nočního provozu (23:00 až 05:00), 

nezbytná pro odstranění průsaků do 

dopravního prostoru raženého úse-

ku Bubenečského tunelu pod Letnou. 

RFEM 5
RSTAB 8

Dlubal Software s.r.o.

Statika,
která Vás 

bude bavit !

ZKUŠEBNÍ VERZE
ZDARMA NA

www.dlubal.cz
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Jedná se o úsek stavby, kde podle 

prováděného měření a sledování hla-

diny podzemní vody (manometry, hyd-

rovrty) nikdy od období výstavby a do-

končení díla nebyla hladina nad úrov-

ní vozovky, resp. vrchlíku klenby tune-

lu. Poruchy funkčnosti hydroizolačního 

souvrství v  těchto místech proto ne-

bylo možné odhalit již během výstav-

by nebo následného zkušebního pro-

vozu. Navíc se jedná o místo se znač-

ně komplikovanou dispozicí (připojení 

propojky, vzduchotechnických kanálů 

a technologického centra), tedy nároč-

ný úsek pro realizaci.

Oproti cca pětiletému předcházejí-

címu období se cca od dubna 2017 

začala hladina podzemní vody v  da-

né oblasti zvyšovat. Naměřené hodno-

ty v  říjnu 2017 indikovaly nárůst hladi-

ny podzemní vody až o cca 8 m opro-

ti stavu v dubnu 2017, tím byl nově za-

vodněn celý tubus tunelu v tomto úse-

ku. Je nezbytné upozornit, že zvýšená 

hladina podzemní vody nemá žádný 

podstatný vliv na statické chování kon-

strukce tunelu s výjimkou právě odha-

lení netěsnosti hydroizolace. Celý sys-

tém je navržen dle předpokladu výš-

ky hladiny podzemní vody zastižené 

v  rámci podrobného průzkumu a do-

sahující jen několik metrů pod povrch 

terénu.

Průsaky v  postižených pracovních 

spárách dosahovaly několika l/min 

a  kromě ostění tunelu se projevova-

ly i na vozovce, kde musela být sníže-

na povolená rychlost. Postupnými kro-

ky následných dotěsňovacích injektáží, 

s  využitím během stavby instalované-

ho systému injektážních hadic v  pra-

covních spárách a v  ploše hydroizo-

lace i dodatečně prováděných průvrtů 

definitivního ostění, se podařilo průsa-

ky doposud omezit na celkový přítok 

pod 1 l/min. Dotěsňovací práce nadá-

le pokračují, tak aby bylo dosaženo pl-

né těsnicí funkce obálky finálního ostě-

ní a průsaky byly odstraněny tam, kde 

se to zatím nezdařilo.

ZKUŠENOSTI  S  VL IVY STAVBY 

A  PROVOZU NA OKOLÍ

Očekávané změny dopravních intenzit 

v oblasti širšího centra Prahy jsou zob-

razeny na obr.  2. V  tunelovém kom-

plexu se po zprovoznění předpokláda-

ly denní intenzity dopravy kolem cca 

70  tis. vozidel v  obou jízdních smě-

rech. Skutečná průměrná denní inten-

zita aktuálně dosahuje 82,8 tis. vozidel 

(za 1. rok 74,6 tis.). Průměrná denní in-

tenzita o víkendu činí cca 55,6 tis. vo-

zidel. Maximální dosažená denní inten-

zita za dva roky zkušebního provozu či-

ní 94,5 tis. vozidel (12. července 2016).

K uvedeným hodnotám intenzit, zna-

menajícím evidentně vyšší poptávku, 

než bylo v  tomto období po zprovoz-

nění předpokládáno dopravně inže-

nýrskými prognózami, je nezbytné do-

dat, že nedošlo ke zvýšení celkové-

ho přepravního výkonu v  širším oko-

lí TKB, přestože v celé komunikační sí-

ti Prahy došlo v  roce 2016 k nárůstu 

počtu registrovaných automobilů a ke 

zvýšení dopravního výkonu. Nenastala 

tak aktivisty často proklamovaná do-

pravní indukce vlivem zprovoznění no-

vé stavby.

Po zprovoznění došlo u očekávaných 

komunikací ke snížení intenzit dopra-

vy (třída Milady Horákové -35  %, Ve-

letržní ulice -40 %, Severojižní magis-

trála -13  %), u komunikací navazují-

cích přímo na jednotlivé tunely došlo 

k  očekávanému nárůstu intenzit do-

pravy (Patočkova ulice +43  %, ulice 

V  Holešovičkách +23  %). Tento stav 

je způsoben vlivem etapového do-

končování staveb nadřazeného skele-

tu (mj. chybějící severní částí Pražské-

ho dálničního okruhu, severovýchod-

ní částí Městského okruhu a Břevnov-

skou radiálou), nikoliv vlastní stavbou 

TKB. Pro omezení těchto negativních 

důsledků je postupně přijímána řa-

da dopravních opatření pro zvýšení 

kvality dopravy a životního prostředí 

(efektivní řízení dopravy, úprava rych-

losti, omezení nákladní dopravy, rea-

lizace protihlukových opatření, úpra-

vy počtu jízdních pruhů atd.). Nelze 

opomenout, že v  období zprovozně-

ní TKB došlo zároveň i  k  řadě úprav 

uličních prostorů některých souvise-

jících městských komunikací (Plzeň-

ská, Střešovická, Evropská a  další). 

Omezení kapacity těchto komunikací 

Obr. 2 Rozdílový kartogram předpokládaných 

dopravních intenzit po zprovoznění 

severozápadní části MO (zdroj/source: 

TSK UDI Praha) ❚ Fig. 2 Map of 

differencies of forecasted traffic intensities 

after putting into operation the north-west part 

of the city ring (source: TSK UDI Praha)

Obr. 3 Mytí ostění tunelu – Dejvický tunel 

❚ Fig. 3 Washing the tunnel lining – Dejvický 

tunnel

Obr. 4 Situace s pozicemi dopravních nehod 

v tunelu (zdroj SATRA, spol. s r. o.) ❚ 

Fig. 4 Situation and the positions 

of the traffic accidents in the tunnel 

(source SATRA, spol. s r. o.)

Rozdíl intenzit automobilové dopravy (2015 – 2014)
(v tis. vozidel za pracovní den)
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je dalším důvodem přitížení přivaděčů 

TKB.

Podstatným pozitivním výstupem ze 

sledování městské dopravní sítě je po-

dle informací DP hl. m. Prahy a ROPID 

skutečnost, že uvedení tunelů do zku-

šebního provozu nemá negativní vliv 

ani na počty cestujících MHD. Od ro-

ku 2014 je sledován nárůst počtu ces-

tujících pražskou veřejnou dopravou 

o cca 4 %.

Jedním z hlavních důvodů zkušební-

ho provozu tunelu (i jeho délky trvání) 

je požadavek stavebních povolení ově-

řit vlivy na životní prostředí provede-

nými měřeními hluku a imisí v  ovzdu-

ší. Plynulý provoz a rovnoměrný rozptyl 

znečištěného vzduchu výdechovými 

komíny vede ke snížení množství imisí 

z dopravy. O 21 % méně imisí NO2 je 

např. i v ulici V Holešovičkách (i při zvý-

šeném množství vozidel, díky výrazně 

plynulejší dopravě). Na dopravní síti je 

možno sledovat i převážné snížení hlu-

kové zátěže; Veletržní ulice snížení až 

o 4 dB, třída Milady Horákové snížení 

až o 3,2 dB, Argentinská ulice sníže-

ní o 1,4 dB, navýšení je pak sledováno 

mj. na ulici Patočkova až o 0,6 dB (při 

výrazném navýšení dopravy).

ŘÍZENÍ  TECHNOLOGICKÉHO 

VYBAVENÍ  A  PROVOZU TUNELU

Kromě dopadů provozu na okolí je sa-

mozřejmě sledován a vyhodnocován 

vlastní provoz zařízení a jejich systé-

mů, chyby, poruchy a  vady celého dí-

la. Pro ilustraci rozsáhlosti a  kompliko-

vanosti technologického vybavení stav-

by je vhodné uvést, že stavbu je třeba 

obsluhovat hned dvěma řídicími systé-

my, do kterých vstupuje celkem cca 25 

tisíc vstupů z jednotlivých zařízení tunelu 

a procesů v nich. Za jeden měsíc provo-

zu tak do řídicího systému vstupuje více 

než 500 tisíc informací. Jen z instalova-

né videodetekce je to mezi 20 až 30 tisí-

ci událostí měsíčně. Vlastní provoz tech-

nologických zařízení je řízen z dispečer-

ského pracoviště na Strahově, doprav-

ní provoz potom z hlavní dopravní řídi-

cí ústředny Na Bojišti (Dopravní policie 

ČR). Činnosti údržby, provozu, kontrol 

a servisních úkonů představují nepřetr-

žitý proces zaměstnávající desítky dal-

ších pracovníků.

V  souvislosti s  vyhodnocováním pro-

vozu v tunelech Městského okruhu, a to 

nejen TKB, je vhodné upozornit na níz-

Tab. 1 Výskyt mimořádných událostí v tunelu po dvou letech zkušebního provozu 

(zdroj: SATRA) ❚ Tab. 1 Incidence of emergencies in the tunnel after 2 years of trial run 

(source: SATRA)

Událost BRU A DEJ A BUB A A BRU B DEJ B BUB B B A+B

Požár v technologickém 

prostoru tunelu
1

Dopravní nehoda se 

zraněním
0 0 2 2 1 1 2 4 6

Dopravní nehoda pouze 

s hmotnou škodou
39 10 18 67 20 21 30 71 138

Nepojízdné vozidlo, 

překážka v dopravě
232 79 299 610 85 94 228 407 1015

z toho nedostatek PHM 32 13 29 74 11 5 28 44 118

porucha, defekt 94 36 143 273 35 49 105 189 462

Výskyt osob nebo zvířat 

v tunelu
21 8 21 50 62 23 25 110 160
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střet s pevnou překážkou 

střet se zavřenou závorou

Tunel:
Brusnice
Dejvice
Bubeneč

střet s vozidlem
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kou pozornost řidičů vůči proměnné-

mu dopravnímu značení, ale i ostatním 

zákazovým a příkazovým dopravním 

značkám. Jízda v  jednotlivých jízdních 

pruzích je řízena proměnným doprav-

ním značením (S8A-D) využívající mj. 

zelenou šipku (S8B – jízdní pruh v pro-

vozu), žluté šipky (S8C/D – příkaz vykli-

dit jízdní pruh v udaném směru) a čer-

vený křížek (S8A – zákaz jízdy jízdním 

pruhem). Právě zákazová verze doprav-

ního symbolu je poměrně často nere-

spektována, čímž řidiči ohrožují kromě 

dalších účastníků provozu i pracovníky 

údržby, případně i sebe a spolujezdce. 

Další často nerespektovanou dopravní 

značkou je zákaz vjezdu nákladních vo-

zidel nad 12 t do tunelu, denně je to až 

100 vozidel.

Ze statistiky dvou let zkušebního pro-

vozu lze interpretovat řadu zajímavých 

čísel:

• 65 mil. vozidel využilo podzemní tra-

su TKB místo povrchových komuni-

kacích (počet vozidel, která použila 

alespoň jeden z tunelů),

• plynulý průjezd tunelem ušetřil řidi-

čům přes 620 let,

• každý uživatel, který využívá TKB ale-

spoň 2× denně uspořil alespoň 88 h,

• bezpečnost na komunikaci TKB je ví-

ce než 5× vyšší než na běžné ulič-

ní síti Prahy (138 nehod s  hmotnou 

škodou, 6 nehod se zraněním, žádné 

úmrtí ani požár),

• každý měsíc překročí maximální po-

volenou rychlost v  tunelu cca 2 400 

vozidel (je třeba sledovat proměnné 

dopravní značení!),

• v tunelu nefunguje GPS navigace (ři-

dič z těchto důvodů zastavil v tunelu 

a řešil reklamaci s prodejcem),

• 118 řidičům došly v  tunelu pohon-

né hmoty,

• 462× došlo v tunelu k poruše vozidla,

• jeden řidič začal v  tunelu opravovat 

vozidlo, protože venku pršelo,

• zákaz vjezdu a vstupu do tunelu (silni-

ce pro motorová vozidla) porušují kro-

mě chodců a cyklistů i liška, zajíc, ku-

na, kachny a holubi (a jiní ptáci),

• filmové záběry z  interiéru tunelu mů-

žete vidět i v několika českých seriá-

lech nebo reklamách.

Kromě úlevy od dopravy, a tím zmen-

šení negativních dopadů pomohla vý-

stavba TKB i urbanistickému dotvoře-

ní značné části města. V rámci výstav-

by se podařilo:

• nové propojení přes Vltavu mezi Ho-

lešovicemi a Trojou (Trojský most),

• rekonstrukce bastionů pražského ba-

rokního opevnění na Praze 6,

• vybudování nových podchodů a ves-

tibulů metra,

• rozšíření mostu přes dráhu na Svato-

vítské ulici,

• vybudování více než 3 km nových 

cyklistických obousměrných tras (mi-

mo parkové chodníky),

• nově je přes 20 křižovatek – SSZ ře-

šeno s integrací cyklistické dopravy,

• rozsáhlá rekonstrukce více než 

4,8 km tramvajových tratí včetně pě-

ti zastávek a více než 7 km význam-

ných městských ulic,

• vybudování hned několik zcela no-

vých veřejných ploch – parků (park 

Van der Stöela, park na Prašném 

mostě) nebo upravení/rozšíření parků 

na Letné, v Troji, na Petynce,

• zhotovení dvou nových podzemních 

garáží s  počtem stání přesahujícím 

1 200 míst.

ZÁVĚR

Tento článek jistě není převratným od-

borným přínosem z  hlediska proble-

matiky výzkumu, návrhu nebo prová-

dění betonových konstrukcí. Přesto má 

smysl i takto zhodnotit zkušenosti ze 

zcela výjimečného projektu stavby, kde 

bylo uloženo více než 1  mil. m3 kon-

strukčního betonu. Jsme přesvědčeni, 

že TKB v celém rozsahu plní svou oče-

kávanou funkci jak z hlediska doprav-

ních očekávání, tak i z hlediska provoz-

ních vlastností jednotlivých prvků stav-

by. Bezporuchový provoz za první dva 

roky provozu dokládá využití správných 

návrhových i realizačních postupů spo-

lu s využitím vhodných materiálů a zaří-

zení. To ovšem neznamená, že pro nás 

TKB není studnicí zkušeností, co a jak 

na dalších obdobných projektech dělat 

jinak, třeba i lépe.

Zcela zásadním výstupem vyhodno-

cení efektivity této stavby je pak ne-

zbytnost celý nadřazený systém ko-

munikační sítě hlavního města Pra-

hy dobudovat, a to co nejdříve. Využití 

zkušeností z výstavby a provozu z do-

končené části je pak samozřejmostí.

Více informací na www.tunelblanka.info

Fotografie: 1, 3, 5 – Jakub Karlíček, SATRA 

Ing. Pavel Šourek

SATRA, spol. s r. o.

e-mail: pavel.sourek@satra.cz

Ing. Jan Kvaš, MBA

Metrostav, a. s.

e-mail: jan.kvas@metrostav.cz

Obr. 5 Tunel v provozu – Brusnický 

tunel ❚ Fig. 5 Tunnel in operation – 

Brusnický tunnel 

Investor a vlastník 

stavby
Hlavní město Praha

Zhotovitel stavební 

části

Metrostav, a. s., 

a Eurovia CS, a. s.

Zhotovitel 

technologické části 
ČKD DIZ Praha, a. s.

Projektant 

SATRA, spol. s r. o., 

spolu s PUDIS, a. s., 

a Metroprojekt Praha, a. s.

Dodavatel 

geotechnického 

monitoringu 

INSET, s. r. o. 

Správce stavby INŽ, a. s., a VIS, a. s. 

Kompletní provoz 

a správu stavby 

zajišťuje 

Technická správa komunikací 

hl. m. Prahy, a. s., 

prostřednictvím SATRA, 

spol. s r.o.
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